
61 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. KESIMPULAN 

Tujuan dari penelitian ini utamanya adalah untuk melihat bagaimana Sintak 

menyediakan informasi yang berguna bagi penggunanya untuk kemudian 

dievaluasi oleh pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan Sintak Unika, serta apa 

saja faktor-faktor yang menentukan kepuasan untu keberlanjutan penggunaan 

Sintak Unika dengan menambahkan beberapa variabel lain sebagai antesenden 

untuk melihat kepuasan itu sendiri. Dapat dikatakan penelitian ini berusaha 

mencari determinan apa saja yang mampu meningkatkan kepuasan seseorang 

yang nantinya semakin tinggi kepuasan tersebut akan mengarahkan pada 

peningkatan actual use Sintak Unika. 

Hasil dari penelitian ternyata menunjukkan bahwa sebagian besar 

mahasiswa Unika (diwakili oleh angkatan 2009 dan 2010 masing-masing 

fakultas) merasakan kepuasan terhadap Sintak Unika ketika kualitas sistem 

membaik (setiap kenaikan 100% pada kualitas sistem, memberi dampak 53,3% 

pada kepuasan). Selain itu, mahasiswa juga merasa bahwa semakin mahir atau 

handal dirinya dalam internet maka persepsi mahasiswa terhadap kesulitan Sintak 

makin rendah (setiap kenaikan 100% pada perceived internet self-efficacy, 

memberi dampak kemudahan sebesar 62,6%). Bagian yang paling penting adalah 

kepuasan terhadap Sintak Unika ternyata akan menentukan keberlanjutan 
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penggunaannya meski demikian peningkatan standardized regression sebenarnya 

rendah (setiap kepuasan meningkat 100%, actual use hanya meningkat 27,2%). 

Dari sembilan hipotesis yang diajukan, hanya tiga yang dapat diterima 

dalam penelitian ini. Ketiga hal tersebut bila dikaitkan melahirkan sebuah 

simpulan baru, yaitu kualitas sistem mempengaruhi kepuasan terhadap Sintak 

Unika walaupun ternyata persepsi kemudahan Sintak tidak mempengaruhi 

kepuasan terhadap Sintak meski sebenarnya mahasiswa yang merasa mahir 

internet merasa mampu mengoperasikan Sintak dengan mudah. Kepuasan 

terhadap Sintak inilah yang nantinya akan menentukan keberlanjutan pengguna, 

dalam hal ini diwakili oleh angkatan 2009 dan 2010 masing-masing fakultas, 

dalam menggunakan Sintak Unika (variabel actual use). 

Sedangkan enam hipotesis lain yang diajukan, berdasar hasil pengujian 

jawaban responden, dirasa belum bisa memprediksi kepuasan yang mengarah 

pada keberlanjutan penggunaan Sintak. Meski demikian, ada tiga hipotesis yang 

masih sesuai dengan penelitian-penelitan sebelumnya, yaitu kualitas sistem yang 

memprediksi tingkat kepuasan pengguna (DeLone dan McLean, 1992; McGill et 

al.; Roca, 2006; serta Advensia dan Purnamasari, 2009), persepsi kemudahan 

yang diprediksi oleh kepercayaan diri menggunakan internet (Eastin dan LaRose, 

2000; Eastin, 2002; Hsu dan Chiu, 2004;Roca, 2006; serta Advensia dan 

Purnamasari, 2009), dan actual use yang diprediksi oleh kepuasan pengguna 

(Roca, 2006; serta Advensia dan Purnamasari, 2009) 

Dapat disimpulkan pula, bahwa variabel-variabel yang direplikasi ternyata 

hanya sebagian kecil yang dapat memprediksi kepuasan dan keberlanjutan 



63 
 

 

penggunaan Sintak Unika oleh mahasiswa Unika Soegijapranata. Termasuk 

penggunaan variabel keandalan Sintak sebagai salah satu modifikasi replikasi 

penelitian Roca (2006) serta Advensia dan Purnamasari(2009) secara empiris 

belum bisa memprediksi kepuasan pengguna akan Sintak Unika. Dari sini dapat 

dilihat bahwa dalam lingkungan Unika saat ini, apa yang meningkatkan kepuasan 

terhadap Sintak Unika adalah kualitas sistem itu sendiri meski nantinya belum ada 

jaminan bahwa semakin puas mahasiswa, mereka akan terus bergantung pada 

Sintak Unika.Dapat dikatakan demikian karena berdasarkan hasil uji pada tabel 

9.4, kepuasan hanya memiliki pengaruh 27,2% terhadap actual use. Hal ini dapat 

diinterpretasikan bahwa penggunaan aktual mereka sebagian besar didasari 

mandatori dari dosen-dosen serta mahasiswa juga memiliki opsi untuk melakukan 

kegiatan administrasi dan atau akademik non-online. Hal ini dirasa dapat 

menjelaskan mengapa meski sebenarnya mahasiswa cukup puas, keberlanjutan 

penggunaan mereka pada Sintak Unika kurang signifikan atau dengan kata lain 

tidak terlalu besar. 

 

5.2. KETERBATASAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.2.1. Keterbatasan 

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Kualitas infrastruktur yang menjadi variabel yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini juga menjadi hambatan. Kualitas infrastruktur (misal: 

server Sintak) yang notabene masih dalam keadaan yang sedang 

dikembangkan saat dilakukan penelitian ini dapat dikatakan 
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menghalangi persepsi pengguna dalam menilai kualitas Sintak yang 

dinyatakan lewat variabel-variabel penelitian ini. Apabila keadaan 

infrastruktur tetap dan belum dikembangkan secara maksimal, tentu 

akan membuat users yang mengakses pada saat server mengalami 

jam sibuk akan berbeda dengan users yang mengakses pada jam-jam 

lain.  

2. Sintak sendiri menjadi salah satu pembatas dalam penelitian ini. 

Sintak yang saat ini terus dikembangkan mungkin akan memberikan 

kepuasan yang berbeda bila dilakukan studi berikutnya. 

3. Penelitian ini hanya menguji tentang Sintak pada satu waktu dengan 

responden yang telah ditetapkan. Hasil pengujian yang dilakukan saat 

ini mungkin akan berbeda dengan hasil pengujian dari penelitian 

yang mungkin akan dilakukan berikutnya. 

4. Faktor lain di luar kendali peneliti adalah keadaan users yang 

menggunakan sistem karena adanya perintah dari pihak universitas. 

Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi penilaian 

pengguna ketika menggunakan sebuah sistem karena adanya 

mandatori dibandingkan dengan menggunakan sistem karena 

sukarela. 
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5.2.2. Implikasi dan Saran 

5.2.2.1. Implikasi 

Implikasi penelitian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tertarik dengan 

Sintak Unika dan atau sistem informasi sebuah institusi, baik bagi kalangan 

akademisi ataupun pihak yang memiliki kepentingan dengan Sintak Unika. 

Bagi kalangan akademisi yang tertarik terhadap riset sejenis ini diharapkan 

dapat memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam seluruh 

penelitian ini.  

Sedangkan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Sintak 

Unika, penelitian ini dapat membuktikan bahwa: pengguna Sintak Unika 

mengharapkan adanya perbaikan untuk meningkatkan kualitas sistem. Hal ini 

yang nantinya akan memicu kepuasan pengguna. Meski demikian, pengembang 

juga harus memperhatikan berbagai aspek lain yang dirasa berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna, misalnya kualitas informasi, kualitas layanan, dan berbagai 

aspek lain di luar sisi teknologi informasi (contoh: tampilan). Tidak kalah penting 

adalah pengembang juga harus membuat Sintak berdasarkan orientasi ke 

pengguna atau user friendly.  

5.2.2.2. Saran 

Saran dari penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak akademisi yang 

tertarik dengan riset Sintak Unika pada khususnya, ataupun riset mengenai sistem 

informasi pada umumnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menambah beberapa variabel baru atau menyesuaikan variabel-variabel yang telah 

ada dalam penelitian ini yang sekiranya dapat memprediksi keberlanjutan Sintak 



66 
 

 

Unika atau sistem informasi terpadu sehingga nantinya dapat dihasilkan sebuah 

penelitian yang lebih baik daripada ini mengenai sistem informasi terpadu. 

 Bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Sintak Unika—baik 

pengembang (pihak universitas) maupun mahasiswa selaku pengguna. Sekiranya 

bagi para pengembang disarankan agar terus melakukan evaluasi secara rutin 

mengenai keinginan dan preferensi pengguna khususnya mahasiswa. Sehingga 

nantinya sistem yang dikembangkan mampu mengakomodasi dan dapat 

meningkatkan kepuasan penggunanya. Kemudian untuk pengguna/mahasiswa 

agar dapat memberi masukan yang berguna ke pihak universitas tentang harapan 

akan sebuah sistem yang baik. Masukan ini diharapkan dapat membantu pihak 

universitas untuk mengembangkan Sintak yang lebih baik lagi. 

Sebagai akhirnya, kepuasan pengguna akan membentuk keinginan untuk 

terus menggunakan sistem yang telah ada ke depannya. Oleh karena itu, dalam 

konteks sistem informasi akademik, pengguna akan lebih berfokus pada 

bagaimana sistem informasi akademik mampu menyediakan informasi yang 

dibutuhkan dan bagaimana sistem tersebut mampu membuat penggunanya lebih 

produktif dalam pekerjaan mereka. 
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